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ATT NORDBYGGMÄSSAN ÄR NORRA EUROPAS STÖRSTA MÄSSA 

FÖR BYGG OCH HANTVERKSEKTORN ÄR SVÅRT ATT MISSA. MED 

ÖVER 900 UTSTÄLLARE SOM TOG ÖVER STOCKHOLMSMÄSSAN I 

ÄLVSJÖ MELLAN DEN 1 OCH 4 APRIL VAR UTBUDET AV PRODUKTER 

OCH INFORMATION ENORMT. SÅ DROG OCKSÅ MÄSSAN EN BRA 

BIT ÖVER 52 000 BESÖKARE. DMH VAR NATURLIGTVIS PÅ PLATS.

T E X T  O C H  F O T O :  M I G U E L  G U E R R E R O

are sig besökarna hade kommit 
för att köpa nya verktyg, lära 
sig mer om ventilationssystem 
eller bara ville ta en öl med 

branschkollegor hade Nordbygg något att 
erbjuda. Seminarier avlöstes av shower, styrka 
mättes på boxbollar och det var ett oändligt 
klämmande och kännande på alla tänkbara 
verktyg, material och 
hjälpmedel. 

På infästsidan hade 
bland annat skruvtill-
verkaren Grabber en 
nyhet de kallar Fix-One. 
Det är en självborrande 
expanderskruv för gips-
plattor som håller för 
upp till 30 kilo per skruv 
och som minimerar jobbet markant. Fix-One 
kräver ingen förborrning, är stark och stabil. 
En annan nyhet från Grabber är PTX, en golv-, 
list- och panelskruv med en förborrande spets, 
stödgängor som drar och pressande gängor 

som trycker ihop materialen. Den förzinkade 
skruven passar lika bra ute som inne.

Betongspecialisterna på EPS Betong visade 
upp en lättbetong, EC350, som till 98 procent 
består av kulor med isolerande egenskaper. I 
deras monter visade de upp hur temperaturen 
på kakel lagt över betongen var fem grader 
varmare än motsvarande på vanlig betong. 

Detta utan någon form av tillförd värme. Be-
tongen har också extremt låg vikt, 450 kilo 
per kubikmeter vilket är en femtedel av vanlig 
betong. Det gör att den passar mycket bra för 
exempelvis gamla hus och vindar. Betongen 

”SEMINARIER, SHOWER OCH 
STYRKEMÄTNING – NORD-
BYGGSMÄSSAN HADE NÅGOT 
FÖR ALLA BESÖKARE!”
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går att använda på murade, putsade 
och gjutna underlag, och har en tork-
tid på ett dygn. Vem som helst kan 
använda betongen plant, men för att 
få spruta på vägg erbjuder EPS en 
certifieringskurs på två dagar. 

VERKTYGSTILLVERKAREN MAKITA 

SLOG på stora trumman för sitt nya 
system med dubbla 18-voltsbatterier. 
Än så länge finns fem modeller av 
verktyg som nyttjar sig av systemet, 
men fler lär det bli. Maskinerna som 
går på 36 volt är en cirkelsåg, borrhammare, häcksax, 
kedjesåg och en gräsklippare. 

– Det blir betydligt billigare för användaren att 
köra dubbla batterier än att köpa ett 36-voltsbatteri. 
Fördelen är också att du kan använda samma system 
som du redan har och slipper köpa nya laddare, säger 
Tommy Wångdahl på Makita.

En annan verktygstillverkare som börjar använda 
sig av dubbla batterier är Festool som nu i dagarna 
lanserar sin sänksåg TSC55. 

– Den kan ta vilken kombination som helst av 14,4- 
och 18-volts batterier, och fungerar annars med sam-
ma prestanda som sladdvarianter, det vill säga 5 200 
varv per minut. En annan finess är de 2,2 millimeter 
tjocka klingorna som gör att de inte blir så instabila 
som tunnare klingor. Trots det skär vi alltså 50 meter i 

40 millimeter trä på en laddning, förklarar Marcus Pet-
tersson, marknadschef på Festool.

På grund av det höga varvtalet är sänksågen utrus-
tad med en manuell varvstalsregulator, precis som sin 
dito med sladd. 

En annan av Festools nyheter på mässan var en 
kompakt borrhammare som trots den relativt låga 
vikten 2,4 kilo ändå levererar 1,8 joule. I den sitter 
Festools EC Tech-motor (kolborstfri motor). För att få 
ner dammhalten kan du enkelt ansluta borrhammaren 
till en dammsugare. 

DeWALT lanserade även de en såg, dock av bygg-
varianten. Nya DWE 7491 är en bordssåg där allting 
är integrerat i själva sågdelen. Det innebär att du får 
en lätthanterlig och stabil plattform som bara väger 
26,6 kilo. Effekten för sågen ligger på 2 000 watt och 

klingan är 250 millimeter. En av finesserna är att den har en 
aktiv start vilket gör att den inte går igång av sig själv efter till 
exempel ett strömavbrott, en viktig säkerhetsdetalj på arbets-
platsen.

 
EN MER NISCHAD produkt som visades upp på Nordbyggs-
mässan var REMS Multi-Push, ett verktyg för rörläggare som 
klarar av att både provtrycka och spola rör, med vatten, luft 

Tommy Wångdahl på Makita.

DeWALTs nya mobila byggsåg är både lätt och smidig.

Alla verktyg går inte på batterier, tycktes Bahcos monter skrika. 

Festools kompakta borrhammare låter dig penetrera med kraft.
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eller en kombination. All information lagras och kan 
skrivas ut i protokollform.

– Verktyget är anpassat för den europeiska normen 
EN806-4, säger Allan Langhorn på REMS.

En annan nischprodukt var Isoweld-systemet som 
presenterades av SFS Intec. Isoweld är ett system för 

att induktionssvetsa fast tätskikt mot en bricka utan 
att ta hänsyn till överlappningen. Fördelen är att du 
aldrig behöver penetrera membranet. Induktions-
svetsen markerar så att du får en exakt svetsning mot 
brickan varje gång. 

– Det har varit en mycket bra mässa för vår del 
eftersom vi träffat många potentiella kunder här. Det 
märks att det är en professionell mässa för professio-
nella användare. När de ser systemet och förstår för-
delarna får vi bra mycket bra respons, säger Stig-Ola 
Eklund, försäljningschef på SFS Intec. 

Att få visa upp ett avancerat verktyg på mässan är 
viktigt för hela branschen, menar han. 

– Takläggning är en ganska traditionell bransch så 
det är roligt att vi kan tillföra nya intressanta produk-
ter och visa ungdomar att det även sker en utveckling 
här, och att de kan få jobba med avancerad teknik, 
säger Stig-Ola Eklund.

Isoweld – ett induktionssvetssystem för takläggare.

Hulken hade blivit grön av avund i 
Hitachis monter.

BIG-gruppens produktvisning bjöd på kläder och verktyg.

Allan Langhorn med REMS provtryckningsmaskin
Multi-Push.
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NY TEKNIK MEN i en mindre skala visade Isaberg 
Rapid upp i form av sin nya serie häftpistoler. Fö-
retaget tröttnade på hårdskjutna pistoler och lät en 
fysioterapeut titta på kraftåtgången. Resultatet blev 
en häftpistol som kräver 71 procent mindre kraft. 
Inget mer trycka, trycka, trycka för att sedan svaja 
till precis när klammern går av.

– Vi har fått en himla massa ”oj” och ”wow” på mäss-
san. Det är nog den produkt vi visat som fått mest 
respons här, säger en nöjd Mattias Larsson på Isaberg 
Rapid.

Montern ingick i BIG-gruppens stora monter där 
besökarna bland annat fick se en produktvisning 
flera gånger per dag. 

– Samtliga produkter som visades upp, var även 
med i BIG-gruppens Nordbyggkampanj med mycket 
bra mässerbjudanden, säger Bo Utberg, inköps- och 
marknadschef.

– Vi är mycket nöjda med mässan. Alla de positiva 
diskussioner som vi hade i montern, kommer att ge 
oss stora möjligheter att skriva nya kundavtal både 
med lokala slutkunder och stora koncernavtal.  

FRÅN MILWAUKEES MONTER spred sig oljud i vissas 
öron och välljud i andras. Det borrades i betong och 
trä när besökare testade styrkan i 18-voltssystemen. 

– Man är lite trött så här på sluttampen, men det har 
varit roligt. Jag har inte hunnit gå runt särskilt mycket 

Tomas Sandström demonstrerade Zeklers nya kåpor.

Pågående budgivning på DMH Van.

I Milwaukees monter stod betongborrning på schemat.

Det fanns självklart stripper på mässan.
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själv eftersom många har varit fram och frågat om 
framför allt våra maskiner med 12 och 18 volt, men visst, 
jag har hunnit kika på konkurrenternas nyheter, säger 
Roger Kangur, säljare på Milwaukee i Stockholm. 

Den som jobbade med golv och slank förbi Eng-
lundgruppen kunde beskåda den nya Wolff Cayman, 
en stripper med löstagbara vikter för enklare handha-
vande. En lättnad för trötta ryggar när jobbet sker fyra 
våningar upp utan hiss. 250 millimeter arbetsbredd 
och självgående men utan att gräva ner sig, var andra 
faktorer som förhoppningsvis tilltalade golvläggare. 
Främst riktar sig Cayman till uthyrare som vill ha en 
smidig maskin i sortimentet.

ENLIGT DMH:S PUBLISHER Rickard Carlsson är glap-
pande dörrhandtag det värsta som finns. Därför var 
det inte förvånande att han lät sig imponeras av Easy 

Click-systemet för innerdörrar som Beslagshuset vi-
sade upp. Ett par enkla handgrepp och fem sekunder 
senare är handtaget monterat. Alla handtag i Be-
slagshusets sortiment fungerar med Easy Click, och 
kompletterande satser med vred är under utveckling 
för exempelvis toalettdörrar. 

ATT HÖRSELN LIGGER i riskzonen för hantverkare är 
ingen hemlighet. Trots det väljer många att slarva 
med skydden. Enligt en undersökning gjord av 
Zekler använder knappt hälften av hantverkarna 
hörselskydd enbart när de själva utför bullrigt arbete. 
Anledningen är ofta komforten. Zekler har därför 
tagit fram ett par riktiga värstingskydd som visades 
upp för allmänheten på Nordbyggsmässan.

– De har självklart blåtandskoppling till telefonen, 
radion och medhörning som bryter igenom så du kan 

höra vad som sker omkring dig. 
Själva hygiensatserna är gjorda 
av ett minnesskum som gör att 
de passar perfekt och är bekväma 
även under långa pass. Med en 
drifttid på 23 timmar på våra upp-
laddningsbara batterier och USB-
uttag för laddning i till exempel en 
dator är det en riktigt bra produkt, 
säger Tomas Sandström på Skydda 
som har varumärket Zekler. 

I en av gångarna utanför B-hal-
len stod Camilla Andersson på Ar-
besko och demonstrerade bekväma 
och säkra skor för hantverkare.

Martin Hiller är en av 
uppfinnarna till den 
vattentäta expandern 
Drymo som är speciellt 
framtagen för våtrum.

– Det har varit en bra uppslutning med mycket kundtryck. 
Framför allt är det vår storsäljare 382 som sålt riktigt bra 
under mässan, men även andra produkter har fått mycket 
intresse. 

UNDER HÖSTEN OCH vintern har ni kunnat följa utvecklingen 
av DMH Van, Sveriges mest utrustade hantverkarbil. På 
Nordbyggsmässans sista dag var det dags för den spän-
nande upplösningen då den auktionerades ut. Budgivningen 
blev lika snabb som skoningslös. Vinnarna, med ett bud på 
325 500 kronor, hade i förväg bestämt sig för att det var den 
bilen de ville ha och så blev det. 

JOHNNIE KRIGSTRÖM OCH Mattias Särnholm, mer kända från 
TV-programmet Roomservice, passade på att marknadsföra 
sin nya tjänst Vi Byg-
gare som ska höja 
statusen för hantver-
kare. Målgruppen är 
små och medelstora 
hantverksföretag där 
medlemmarna bland 
annat får ta del av 
utbildningar samt av 
volymrabatter som 
förhandlas fram hos 
utvalda leverantörer. 

– Utbudet på tjäns-
ter som medlemmarna 
kommer att kunna ta 
del av utökas hela ti-
den, säger Johnnie. �

Easy Click har god chans att vinna tävlingen om världens snabbaste
infästning för dörrhandtag på innerdörrar.

Jonas Björck på Stanley visade upp deras 
nya gipsvinkel-anhåll-skärhjälpmedel. Hit-
tar ni ett lättare namn på produkten får ni 
gärna komma med förslag.
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MISSADE DU MÄSSAN? OROA DIG INTE! 
HÄR FÅR DU EN CHANS ATT SE VAD 
SOM EGENTLIGEN FÖRSIGGICK UNDER 
DAGARNA...

T E X T  O C H  F O T O :  M I G U E L  G U E R R E R O

Två verktyg är alltid bättre än ett.

Vuxna män med barnasinnet kvar i Swedols 
racingsimulator.

Camilla Andersson på Arbesko.

Emils snickeboa låg i lä på mässan.

Roger Kangur på Milwaukee.

Dragplåster hos Ejendals.

En öl och en verktygsdemonstration är aldrig fel. 

Många kastade trånande blickar på 
DMH Van. Vi klandrar dem inte. 

Spindelmannen briljerade i civila kläder. 

NORDBYGG 
I BILDER!


